
أصدر منسق الشؤون اإلنسانية 
في اليمن، جيمي ماكغولدريك 
(بيانًا باإلنجليزية) نيابة عن األمم 
المتحدة والمنظمات الدولية غير 
الحكومية في اليمن يدين بشدة، 
الغارات الجوية التي استهدفت 
قاعة عزاء في العاصمة صنعاء. 
وقال البيان الذي نشرته منظمة 
اإلغــاثــة الــدولــيــة فــي موقعها 
الرسمي: "المجتمع اإلنساني في 
اليمن مصدوم وغاضب جراء الغارات 
الجوية التي استهدفت (السبت) قاعة عزاء (الصالة الكبرى)، 
حيث اآلالف من المشيعين يشاركون في مراسم الجنازة.. وتشير 
التقارير األولية من مسؤولي الصحة في صنعاء إلى أن أكثر من 

تلوا وأكثر من ٥٢٥ ُجرحوا".
ُ
١٤٠ شخصًا ق

تفاصيل ص٨

اكد االستاذ خالد الديني- عضو المجلس السياسي االعلى - أنه الحوار وال 
مفاوضات في ظل استمرار ارتكاب العدوان السعودي للمجازر بحق االبرياء 

من ابناء الشعب اليمني الصابر واستمرار الحصار الجائر المفروض عليه..
«الميثاق»: نبلغ مبعوث االمين العام لالمم  وقــال الديني في تصريح لـ
المتحدة اسماعيل ولد الشيخ وكذلك مجلس االمن انه المفاوضات في ظل 
استمرار الحصار على الشعب اليمني وفي ظل استمرار العدوان السعودي 
الغاشم في ارتكاب المجازر االجرامية البشعة بحق ابناء الشعبي اليمني والتي 
كان آخرها استهداف االبرياء في قاعة عزاء- السبت- في العاصمة صنعاء وراح 

ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.. 

هها لجماهير الشعب في كلمة مهمة وجَّ

الزعيم: دقـت ساعـة الصفـر
 ال نريد إدانات للمجازر.. نريد قرارات ملزمة لوقف العدوان الغاشم

ً
 أم آجال

ً
 سنقاضي النظام السعودي وَمْن تحالف معه عاجال

أدعو كل أبناء الوطن إلى التالحم والتعاضد لمواجهة العدوان بكل قوة

حّيي من دانوا العدوان من الصف اآلخر
ُ
 على المغرر بهم االستجابة لقرار العفو العام أ

على منتسبي الجيش واألمن التوجه إلى الحدود لألخذ بالثأر

على قيادتي الدفاع والداخلية استقبال المقاتلين ونقلهم إلى جبهات الحدود

إذا لم تتخذ األمم المتحدة أي قرار ملزم بوقف العدوان فإنها شريكة في المجازر

هادي لم يلتزم بالدستور وال بالنظام وال بالقانون وهو من مخلفات االستعمار

ل مسئوليته إزاء جرائم السعودية في اليمن على المجتمع الدولي تحمُّ
وّجه الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- التحية إلى شعبنا اليمني العظيم, مترّحمًا على 
شهدائنا األبرار ضحايا مجزرة يوم السبت في القاعة الكبرى 
في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء، متمنيًا للجرحى الشفاء 

العاجل.
وقال رئيس الجمهورية السابق في كلمة وطنية مهمة 
إلى أبناء الشعب اليمني: إن هذا العدوان الغاشم البربري 
الفاشي غير المبّرر من قبل النظام السعودي وحلفائه، 

لن يذهب ســدى على اإلطــالق، وأن دمــاء ضحايا الشعب 
اليمني وضحايا سوريا والعراق وليبيا ولبنان من قبل النظام 

السعودي الوهابي التكفيري لن تذهب هدرًا.
نص الخطاب ص٢

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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كلمة 

< جريمة طيران العدوان السعودي البربري الغاشم وتحالفه البغيض والتي استهدفت قاعة العزاء بالعاصمة 
وا ليؤدوا واجبًا دينيًا إنسانيًا وهو عزاء آل الرويشان المعلن في وسائل اإلعالم، كان  صنعاء وبداخلها المئات الذين جاء
ى شخصية وطنية اجتماعية لها دورها ومكانتها في قلوب اليمنيين وأن المعزين سيكون 

ّ
العدوان يعلم أن المتوف

بينهم الكثير من رجاالت اليمن وشخصياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية واألكاديمية والعسكرية 
واألمنية وجمع غفير من أبناء الشعب اليمني الحضاري العريق.. وهنا تتجسد طبيعة النظام السعودي الوحشية 

الفاشية الدموية الحاقدة على اليمن واليمانيين وكل العرب والمسلمين واإلنسانية جمعاء.
ت على الشعب اليمني أنها  نَّ

ُ
لقد كان واضحًا منذ بداية هذه  الحرب السعودية العدوانية اإلجرامية القذرة التي ش

وهابية تكفيرية تعتمد في األساس على اإلرهاب السافر وبغطاء وتواطؤ دولي مكنها من جعل تجمعات المدنيين 
األبرياء هدفها لقتلهم وإرهابهم ودفعهم الى قتل بعضهم بعضًا، لتجمع مشاريعها التدميرية الداعشية -التي 
 
ً
أعدتها ومولتها وصدرتها الى سوريا والعراق وليبيا والكثير من الدول والشعوب اإلسالمية- في اليمن، معتقدة
ومْن يقف معها أن المهمة سهلة وقابلة للتحقق بحرب خاطفة على طريقة تؤأمها في الوجود واإلجرام دولة الكيان 
 أن المال والقوة والدجل السياسي والتضليل اإلعالمي سيوصلها الى غايتها بسرعة وسهولة، ولم 

ً
الصهيوني، متصورة

تضع في حسابها إرادة الشعب اليمني المستمدة من إيمانه بالله وقضيته العادلة والذي بقدر ما يحب السالم يكره 
المعتدين والغزاة والمحتلين وال ينام على ضيم، وهكذا حولت مملكة داعش فشل مخططها وسقوط رهانها أمام 
صمود اليمانيين وإلحاق الهزائم النكراء بها على جبهات المواجهة.. حّولت  كل ذلك الى استخدام صواريخ وقنابل 
طائراتها في إرهاب انتقامي تصاعدي من المدنيين لتصل ضحاياه الى عشرات آالف الشهداء والجرحى معظمهم 
رتكبت في 

ُ
من األطفال والنساء والشيوخ.. وفي هذا السياق تأتي جريمة عزاء آل الرويشان بالعاصمة صنعاء والتي ا

وضح النهار وكان ضحاياها شهداء وجرحى في لحظات معدودة بالمئات، هي األكثر واألكبر جرمًا وإرهابًا في عدوان 
 إرهابيًا باٍغيًا وغاشمًا 

ً
األسرة السعودية، وبالتالي فإن تلك اللحظات فارقة في مواجهة الشعب اليمني عدوًا همجياِِ

متجردًا من كل المبادئ والقيم الدينية واألخالقية واإلنسانية، لتصبح هذه الجريمة نقطة تحول وبداية انتقال الى 
مرحلة جديدة في مسيرة النصر اليماني العظيم على قوى اإلجرام واإلرهاب  العالمي والذي تمثل السعودية الوهابية 
التكفيرية تعبيره المكثف األشد وحشية.. ومواجهته واالنتصار عليه يستوجب من كافة أبناء هذا الوطن التوحد 
واالصطفاف في التصدي له وخوض المعركة الفاصلة معه على كافة الجبهات العسكرية واالقتصادية والسياسية 
واألمنية واإلعالمية، وهذا ما سيكون بعد هذه الجريمة، وها هم أبناء اليمن مستنفرون وجاهزون لحمل السالح، وهم 
على وعي كامل أنهم إن لم يقاتلوا هذه المملكة الداعشية في ميادين النزال فسوف تقتلهم في بيوتهم وأسواقهم 
وشوارعهم ومدارسهم ومستشفياتهم وأعراسهم ومآتمهم ومقرات أعمالهم، وال خيار تجاه عدو كمملكة الشر 
هزم وننتصر لشعبنا وحاضره ومستقبله.. ننتصر لدماء شهدائنا 

ُ
الوهابي االرهابي إال مواجهتها، حيث يجب أن ت

وجرحانا.. ننتصر ألمتنا وإلنسانيتنا، لنحيا في وطننا أحرارًا موحدين مستقلين أعزاء.

أكثر من ٧٥٠ شهيــدًا وجريحًا ضحايـــا مجــزرة العدوان السعودي للقاعة الكبرى

دماؤكــم لـــن تــذهــب هــدرًا
المؤتمر يدين مجزرة العدو السعودي في القاعة الكبرى

أصــدر المؤتمر الشعبي العام بيانًا مهمًا 
واستثنائيًا ازاء الجريمة االرهابية البشعة 
التي إقترفها طيران نظام آل سعود االرهابي 
-السبت- بقصفه عزاء آل الرويشان المقام 
في (القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء) والتي 
أســفــرت عــن استشهاد وجــرح المئات من 

المواطنين.
فيما يلي نص البيان: 

يدين المؤتمر الشعبي العام ويستنكر 
بأشد العبارات قصف طيران النظام السعودي 
االرهــابــي قاعة عــزاء آل الرويشان (القاعة 
الكبرى بالعاصمة صنعاء)، والتي اسفرت عن 
استشهاد اكثر من ١٤٠ مواطنًا وجرح ٦١٠ 
آخرين في حصيلة اولية، وإن هذه الجريمة 

االرهابية البشعة، تعد من أبشع جرائم االبادة 
الجماعية التي ارتكبها العدوان السعودي 
بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي مــنــذ مــــارس الــعــام 
٢٠١٥م، وهي جريمة إرهاب دولي موجه 
ضد االنسانية عامة، وتــجــاوزت تصنيفات 
جرائم الحروب المرتكبة ضد االنسانية في 
القوانين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، 
وهي بذلك تعد تفوقًا إجراميًا غير مسبوق 

في تاريخ الحروب القديمة والحديثة، 
إن هــذه الجريمة الــتــي يــنــدى لها جبين 
االنسانية لتؤكد للعالم أجمع، الصلة الوثيقة 
بين تنظيم (داعــش) االرهابي الذي يتبنى 
تفجير مجالس العزاء بالعبوات واألحزمة 
الناسفة والسيارات المفخخة، وبين تفجيرها 

دين إرهاب آل سعود
ُ

دول العالم ت

فيما تتواصل عمليات البحث تحت األنقاض

الصحة: ١٤٠ شهيدًا و٦١٠ جرحى وعشرات المفقودين
١٥ جثة لم يتم التعرف عليها و١٣ متفحمة و٦ عبارة عن أشالء
فرق متخصصة تقوم بعملية انتشال الجثث حتى مساء األحد

< تتواصل عمليات البحث تحت األنقاض عن ضحايا المذبحة المروعة التي 
ارتكبها تحالف العدوان السعودي في عزاء آل الرويشان بالقاعة الكبرى بصنعاء 

عصر السبت وسقط ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى..
ات  «الميثاق»: إن االحصاء وقال الدكتور ناصر العرجلي- وكيل وزارة الصحة لـ
األولية تشير إلى استشهاد أكثر من ١٤٠ وجرح ٦١٠ آخرين جراء ذلك القصف 
اإلرهابي الذي استهدف قاعة العزاء.. كما أن هناك أكثر من ٣٠٠ حالة حرجة 

تستدعي السفر والعالج في الخارج..

وأضــاف: إن فرقًا متخصصة ماتزال حتى مساء أمس األحد تنتشل ضحايا 
المذبحة المروعة، حيث وجدت ١٥ جثة لم يتم التعرف عليها، إضافة إلى 

١٣ جثة متفحمة باإلضافة إلى ٦ جثث هي مجرد أشالء..
هذا في الوقت الذي مايزال المفقودون بالعشرات، وتجوب العديد من األسر 
غرف المستشفيات العامة والخاصة وثالجات الموتى بحثًا عن أقاربهم أو 

أبنائهم حتى لحظة كتابة الخبر..
تفاصيل ص٧

االتحاد األوروبي: يجب مالحقة منفذي الهجوم المروع على مجلس العزاء

روسيا تدين بشدة الجريمة وتطالب بتحقيق موضوعي ومعاقبة منفذيها

بان كي مون: يجب إجراء تحقيق عاجل وحيادي وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة
فت الضربة الجوية مناظر مروعة

َّ
بريطانيا: خل

أمريكا تعلن بدء مراجعة تعاونها األمني مع السعودية

الزوكا : المفاوضات الحقيقية مع العدو في ميادين البطولة والشرف
ــاذ عـــارف عــوض الــزوكــا-  أكــد االســت
االمــيــن الــعــام للمؤتمر الشعبي العام 
ـ ان الــجــريــمــة البشعة الــتــي ارتكبها 
العدوان السعودي وحلفاؤه- السبت- في 
القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء بحق 
شعبنا اليمني وبحق المواطنين االبرياء 
والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء 
والجرحى تأتي في سياق العدوان الغاشم 

الذي يريد ابادة الشعب اليمني الصابر 
والصامد في وجه العدوان .

«الميثاق»: ندعو  وقال الزوكا في تصريح لـ
جماهير شعبنا اليمني وقواتنا المسلحة 
ولجاننا الشعبية إلــى مزيٍد من الصمود .. 
فالمفاوضات الحقيقية هي في الميدان .. 

ميدان الشرف والبطولة .
تفاصيل ص٣

الديني: المفاوضات في ظل استمرار المجازر والحصار

تتواصل اإلدانـــات الدولية الواسعة للمجزرة المروعة التي 
ارتكبها طيران العدوان السعودي في مجلس عزاء بالعاصمة 
عد األبشع منذ بداية العدوان السعودي في ٢٦ 

ُ
صنعاء والتي ت

مارس ٢٠١٥م.. وبهذا الخصوص دعا األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون إلى إجراء تحقيق عاجل وحيادي في الجريمة.. وشدد 
على ضرورة تقديم المسئولين عنها إلى العدالة.. وعبرت روسيا 
عن اقتناعها بأن تجنب تكرار مثل هذه المأساة ال يمكن إّال 

عن طريق وقف العنف واستئناف عملية سياسية كاملة يحدد 
في اطارها اليمنيون بأنفسهم ومن دون أي تدخل من الخارج 
مستقبلهم.. فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنها وفرت 
حتى أمس ٣٠٠ كيس لحفظ جثث الموتى.. وقالت: إن اليومين 
الماضيين شهدا تكثيفًا للغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي 
في جميع أنحاء اليمن مما زاد من معاناة المدنيين وأدى إلى خسائر 

في أرواحهم..

من جهته شدد االتحاد األوروبي أن على دول العالم السعي من 
أجل إنهاء الحرب في اليمن وعدم االكتفاء بمالحقة منفذي جريمة 

قصف مراسم العزاء بصنعاء ومحاسبتهم..
وأكــدت الواليات المتحدة األمريكية أنها ستقوم بمراجعة 
فورية للدعم الذي تقدمه للسعودية بما في ذلك التوصل معها 

إلى وقف فوري ودائم للنزاع المأساوي في اليمن..
تفاصيل ص٥

األمم المتحدة: 

غارات جوية استهدفت قاعة العزاء بصنعاء

تفاصيل ص٣

إلى السالح

بحاح: الحادثة مؤلمة وفاجعة لكل أبناء الشعب اليمني 
األحمر: ندين ونستنكر استهداف المدنيين األبرياء مهما كانت المبررات
البخيتي: الجريمة البسة للتحالف وال تحتاج ألي تحقيق

تتواصل ادانات واستنكار المجزرة 
التي ارتكبها طيران تحالف العدوان 
عصر السبت بالعاصمة صنعاء والتي 
استهدف مجلس عزاء آل الرويشان 
بالقاعة الكبرى والتي راح ضحيتها 
أكثر من ٧٥٠ بين شهيد وجريح.. 
واســتــنــكــر عـــددًا مــن الشخصيات 

االجتماعية اليمنية المحسوبة والمؤيدة للعدوان السعودي على 
اليمن..

حيث نشر نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، السابق، خالد 
محفوظ بحاح تغريدة حول حادث التفجير الذي إستهدف قاعة 
العزاء في العاصمة صنعاء، وراح ضحيتها العشرات بين شهيد 
وجريح.  وقال بحاح في تغريدته "رحم الله الشهيد هالل وكل 
الشهداء فالحادثة مؤلمة لنا جميعًا، وإنها لفاجعة لكل أبناء الشعب 

وأنصار اإلنسانية".. سائًال الرحمة 
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

مــن جانبه قــال الشيخ حسين 
األحمر على صفحته بالفيسبوك 
ــهــداف  ـــديـــن ونــســتــنــكــر اســت «ن
المدنيين األبرياء مهما كان المبرر 
ـــعـــزاء آلل  ــة ال ومــاحــصــل فـــي صــال
الرويشان يتنافي مع كافة القيم االنسانية كما ندين كذلك القصف 
الــذي تعرض له منزل الوالد اللواء مجاهد ابو شــوارب رحمه الله 

بمنطقة ذيبين».
وفي ذات السياق نشر علي البخيتي على صفحته بالفيسبوك «ال 
يحتاج األمر تحقيق؛ الجريمة البسة للتحالف تمامًا؛ يحتاج الى وقف 
فوري للحرب؛ أو بالحد األدنى تجنب المدن والتجمعات السكانية 

مهما كان لحين الحل.

األحزاب العربية تدعو إلى إحالة مرتكبي 
جريمة القاعة الكبرى إلى محكمة الجنايات

دانت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية 
الجريمة الوحشية لطيران تحالف العدوان في صالة 
عـــزاء (الــقــاعــة الــكــبــرى) بصنعاء، داعــيــة الهيئات 
والمؤسسات الحقوقية الدولية واألمــم المتحدة إلى 
إحالة هــذه القضية إلــى المحكمة الجنائية الدولية 
باعتبارها جريمة حرب.. ودعت األمانة العامة للمؤتمر 
العام لألحزاب العربية، جميع القوى  العربية والدولية 
الحرة إلى إدانة هذه المجزرة البشعة والوقوف إلى جانب 
الشعب اليمني والعمل الجاد من أجل وقف هذه الحرب 

المدمرة ووضع حد لها. 
رنا 

ّ
ووصفت الجريمة بـ" العملية الجبانة والتي تذك

بالمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني  وعمليات 
التفجير اليومي التي يقوم بها اإلرهابيون التكفيريون 

ضد شعب سوريا والعراق ولبنان وليبيا"..


